
ESTÁGIO EM 
SAÚDE COLETIVA

Conheça as principais diretrizes!



   A disciplina Estágio em Saúde Coletiva foi concebida para acontecer 
em municípios do interior do Estado de Minas Gerais (Internato Rural), 
abrangendo suas áreas urbana e rural e em Belo Horizonte (Internato 
Metropolitano). É uma disciplina obrigatória do último período da 
graduação e prevê a permanência integral do(a) estudante no 
ambiente dos serviços públicos de saúde durante 10 semanas. A turma 
é dividida em duas subturmas (T1 e T2) e cada uma delas permanece 
no internato 10 semanas. 

COMO ACONTECE A DISCIPLINA 
ESTÁGIO EM SAÚDE COLETIVA?

ALOCAÇÃO DOS ESTUDANTES NOS CAMPOS DE ESTÁGIO: 

   A definição dos cenários de estágio 
depende da participação colaborativa dos 
serviços de saúde por meio da celebração 
de convênio entre a Faculdade de 
Odontologia e os municípios participantes 
por intermédio da disciplina. Dessa forma, 
os acadêmicos serão distribuídos de acordo 
com as vagas de estágio disponibilizadas 
pelos municípios conveniados.

   A definição das duplas nos campos de estágio se dará por meio de 
um sorteio com a seguinte ordem de procedimentos:

PREPARAÇÃO PARA O SORTEIO: 

O(a)s estudantes deverão formar duplas; 
As duplas deverão ser distribuídas em 2 subturmas, com o mesmo 
número de estudantes em cada subturma; 



Os(as) estudantes poderão manifestar interesse em permanecer em 
Belo Horizonte ou ir para municípios do Interior; 

 
 
 

Ser o responsável pelo sustento financeiro da família; 
Ser pai ou mãe de criança e ou adolescente que requeira a presença 
permanente do responsável; 
Ser portador de problema de saúde que justifique a sua permanência 
no município; 
Ser responsável direto pelo cuidado a parente 
(cônjuge/companheiro[a], pais, filhos, irmãos e avós) com problema 
de saúde que demande sua permanência no município; 
Encontrar-se em outra situação não especificada que justifique a 
permanência no município.

              
   

- Critérios para a permanência do(a) estudante em Belo Horizonte: 

- Para pleitear a permanência em Belo Horizonte, cada estudante deverá fazê-lo 
por meio de carta endereçada à coordenação da disciplina, onde deverá expor os 
motivos de seu pedido, acompanhados dos documentos que comprovem a 
solicitação. 

REALIZAÇÃO DO SORTEIO: 

A coordenação da disciplina realizará um sorteio das duplas para 
os municípios na presença do(a)s estudantes; 
O sorteio terá inicio para alocação no Internato Rural dentre o(a)s 
estudantes que manifestaram interesse por essa modalidade de 
estágio. Caso o número de municípios seja superior ao número de 
estudantes os campos de estágio no Interior devem ser preenchidos 
prioritariamente; 
A permuta de municípios entre as duplas é possível mediante a 
concordância dos 4 estudantes interessado(a)s; 
Após o preenchimento dos campos de estágio no Interior, as duplas 
que permanecerem em Belo Horizonte serão alocadas nos centros 
de saúde com os seguintes critérios: 
O(a)s estudantes que forem assistidos pela FUMP terão prioridade 
na escolha do Campo de Estágio – o objetivo é diminuir o custo com 
transporte;



Considerando o número de campos de estágio e de estudantes, a 
dupla poderá ser desfeita e o estágio será realizado de forma 
individual.

Todas as situações pendentes serão analisadas e deliberadas pela 
coordenação da disciplina; 
Situações especiais serão analisadas pela coordenação da disciplina; 
Alunos irregulares deverão apresentar a sua situação à coordenação 
da disciplina para deliberação; 
Tendo em vista que as disciplinas de graduação têm prioridade na 
alocação do tempo do(a) estudante, não serão consideradas outras 
atividades acadêmicas que interfiram na matrícula ou frequência 
nesta disciplina como: participação em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Observações:

- A alocação da dupla no campo de estágio no interior do Estado ou em Belo 
Horizonte não é definitiva. O(A) estudante deve estar ciente que a alocação no 
cenário de prática será conforme a disponibilidade dos campos de estágio, podendo 
haver alteração em qualquer momento, inclusive durante o estágio.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO 
ESTAGIÁRIO NO CAMPO DE ESTÁGIO

   O(A)s estudantes atuam em duplas nos municípios. Em algumas 
situações, essa atuação pode se dar de forma individualizada, 
dependendo do planejamento e da necessidade dos campos de 
estágio. Para atingir os objetivos propostos pela disciplina poderão 
ser desenvolvidas as seguintes atividades:



Leitura e estudo individual dos textos de apoio; 
Trabalhos em pequenos grupos:

- Como parte das atividades presenciais na FO-UFMG nas etapas que 
antecedem e finalizam o período de estágio e nos Estudos Dirigidos - ED, nos 
momentos de orientação do professor. 

Trabalhos e discussões sistematizadas de toda a turma nas etapas que 
antecedem e finalizam o período de estágio; 
Elaboração de documentos: 

- Planejamento inicial (diagnóstico, escolha do problema, definição de ações 
para resolver o problema), textos síntese (anterior e posterior à discussão 
com o professor orientador) para os ED, outros documentos resultantes do 
planejamento local e o Relatório final. 

Construção do Portfólio; 
Participação em reuniões: 

- Do Conselho/Comissão de Saúde e da equipe do Programa Saúde da 
Família, outras equipes e organizações locais (agendas, planejamentos, 
avaliações, outros). 

Ações educativas;  
Visitas domiciliares; 
Participações em atividades comunitárias de interesse da saúde da 
comunidade: 

 - Conferências de saúde, cursos de capacitação, campanhas ligadas à 
política de saúde local ou, definidas no planejamento local, e de naturezas 
diversas (a critério do gestor local/professor orientador). 

Trabalho integrado a Estágios/Internatos de outros cursos de 
educação superior, coexistentes no mesmo município ou região;  
Assistência clínica aos usuários do sistema municipal de saúde: 

- As atividades clínicas serão supervisionadas por um cirurgião dentista 
designado para esse fim pelo gestor local; 
- O(A)s estudantes deverão realizar essas atividades, em conformidade com 
o planejamento, na atenção básica, em consultórios odontológicos do serviço 
de saúde local, com obediência rigorosa aos horários previamente definidos, 
de acordo com o rol de horários disponibilizados em cada município, 
obedecendo aos princípios de biossegurança, do trabalho em equipe, da 
ética, de priorização das urgências e de respeito ao paciente; 



 - Os prontuários, fichas clínicas e demais documentos deverão ser 
responsavelmente preenchidos para a correta constituição do sistema de 
informação; 
- Além dos formulários do sistema local de saúde, o(a)s estudantes deverão 
preencher os  formulários do estudo da demanda atendida, que engloba a 
caracterização da população atendida, os procedimentos realizados, 
conforme roteiro proposto pela disciplina; 
- Indicações para atenção especializada. 

ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DO CAMPO DE ESTÁGIO

    Cirurgião dentista, previamente designado, que acompanha e 
orienta o(a)s estudantes. Este supervisor mantém com o(a)s 
estudantes uma relação direta ou de referência no município. Ele é um 
profissional indicado pelo gestor local e/ou do município com as 
seguintes atribuições: 

Quem é o supervisor?

Inserir o(a)s estudantes nas unidades básicas, distritos sanitários e/ 
ou municípios e respectivas comunidades urbanas e rurais, 
facilitando a integração dos mesmos junto às equipes de saúde; 
Facilitar o reconhecimento do território de abrangência pelo(a)s 
estudantes, no contato com os gestores, visitas às comunidades 
urbanas, rurais e aos demais recursos de saúde e equipamentos 
sociais, como creches, asilos, escolas, abrigos, ONG, lideranças 
locais, associações comunitárias, igrejas, entre outros; 
Participar na elaboração da proposta de intervenção desenvolvida 
pelo(a)s estudantes, discutindo as dificuldades locais para a sua 
operacionalização; 
Supervisionar o(a)s estudantes no desenvolvimento das atividades 
no campo de estágio; 
Participar na organização dos seminários locais; 
Participar do processo de avaliação do(a) estudante; 
Participar do Seminário Final de encerramento do estágio. 



ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR

Nas atividades que antecedem o início do estágio o professor orienta 
o(a)s estudantes sob sua responsabilidade relatando as 
características do campo de estágio. Em caso de continuidade do 
estágio em municípios relatar as atividades em desenvolvimento e, 
em caso de municípios com início de atividades, informar as 
características gerais do campo e alternativas de trabalho; 

 
Participar, junto com o Supervisor do Campo de Estágio, da inserção 
do(a)s estudantes nas unidades básicas, distritos sanitários, 
comunidades urbanas e rurais. Para tal, são realizadas reuniões 
com os gestores municipais e outros profissionais do campo de 
estágio;

 
Participar com o(a) estudante do reconhecimento do território de 
abrangência, contato com os gestores, visitas às comunidades 
urbanas, rurais e aos demais recursos de saúde e equipamentos 
sociais, como as creches, asilos, escolas, abrigos, ONG, entre outros; 

 
Orientar o(a) estudante no diagnóstico administrativo e de saúde da 
população junto à equipe de saúde, com definição do plano e 
proposta de atuação de acordo com as necessidades apontadas e 
recursos disponíveis. Este projeto é construído com toda a equipe e 
discutido em forma de seminários e oficinas; 

 
Realizar avaliação semanal/quinzenal e mensal do estudante; 

 
Orientar o estudante na preparação do Seminário Final ao término 
do período de estágio; 

 
Orientar o estudante na elaboração do relatório final, ao término do 
período de estágio, com a descrição e análise dos diagnósticos 
realizados, das atividades e propostas desenvolvidas, dos fatores 
facilitadores e dificultadores do estágio, sugestões e/ou indicativos 
para o serviço. 



Compromissos do(a) estudante em relação ao 
convênio firmados entre os município e a UFMG:

DIREITOS DEVERES

Receber orientação para realizar 
suas atividades previstas no 

programa de estágio curricular.

Expor ao professor orientador, 
quaisquer problemas que 
dificultem ou impeçam a 

realização do estágio curricular, 
na busca de soluções.

Estar segurado contra acidentes 
pessoais, conforme legislação 

vigente.

Comunicar ao professor 
orientador, possíveis 

irregularidades ocorridas durante 
a realização do estágio curricular 
no que tange aos princípios éticos 

da profissão, visando ao 
aperfeiçoamento do estágio.

Zelar e ser responsável pela 
manutenção das instalações e 

equipamentos utilizados durante o 
estágio curricular não só em 

centros de saúde como em casas de 
pacientes.

Utilizar obrigatoriamente a 
carteirinha de estagiário expedida 

pelo CRO-MG durante o 
desempenho das funções de 

estagiário.

Conhecer e cumprir as normas do 
estágio curricular assim como  os  

preceitos técnicos e éticos que 
norteiam a atuação do cirurgião 

dentista.

Respeitar o regimento e normas 
que regem a vida acadêmica na 

UFMG e as autoridades 
constituídas nos campos de 

estágio, obedecendo às 
determinações e normas locais dos 

serviços de saúde.

Manter um elevado padrão de 
comportamento e de relações 
humanas, condizentes com as 

atividades a serem desenvolvidas 
assim como demonstrar iniciativa 

e sugerir inovações nas 
atividades desenvolvidas no 

estágio curricular.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

   Este Manual de Orientação deverá ser fornecido aos alunos no nono 
período, quando será feita uma explanação do funcionamento da disciplina 
pelo coordenador. 
   Os casos omissos pertinentes ao Estágio Supervisionado e não previstos 
nestas normas, serão avaliados, julgados e decididos pela coordenação do 
Estágio Supervisionado que terá plenos poderes para fazê-lo. 



Para mais informações acerca da disciplina Estágio em Saúde 
Coletiva ou sobre os municípios conveniados com a Faculdade 
de Odontologia - UFMG, acesse:

1 - https://www.odonto.ufmg.br/osp/disciplinas/estagio- 
em-saude-coletiva/. 


